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ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

Portaria n.º 4023/2019 - SEDUC
 
Dispõe sobre procedimentos para a regularização, regulamentação e
normatização de carga horária de Professores, em regime de contrato
temporário, da Rede Estadual de Ensino de Goiás.  

 

A SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, e 
CONSIDERANDO a necessidade de contratação de Professores para suprir o déficit na Rede

Estadual de Ensino de Goiás;  
CONSIDERANDO a necessidade de implementar uma política de contenção de despesas correntes e

de capital, tendo em vista as restrições orçamentárias e financeiras que a atual conjuntura econômica impõe, a fim
de manter o equilíbrio das contas públicas e cumprir os limites fixados pela Lei de Responsabilidade Fiscal, de acordo
com o Decreto n.º 9.376, de 02 de janeiro de 2019;

CONSIDERANDO o elevado e o crescente déficit fiscal, apresentado nas contas do Estado de Goiás,
que resulta na indisponibilidade de recursos financeiros para o pleno funcionamento da Administração Pública,
conforme estabelece o Decreto n.º  9.392, de 21 de janeiro de 2019,

 
RESOLVE:
 
Art. 1º  Normatizar a carga horária, mínima, de Professores, em regime de contrato temporário, na

Rede Estadual de Ensino de Goiás, qual seja, de 40 horas semanais, correspondentes a 28 (vinte e oito) aulas.
Parágrafo Único. Os casos excepcionais serão analisados e deliberados pela Superintendência de

Gestão e Desenvolvimento de Pessoas, desta Secretaria de Estado da Educação - SEDUC. 
 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na presente data. 
 
GABINETE DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, em Goiânia aos 03 dias do mês

de outubro de 2019.
 

Prof.ª  Aparecida de Fátima Gavioli Soares Pereira
Secretária de Estado da Educação

 

Documento assinado eletronicamente por APARECIDA DE FATIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA,
Secretário (a) de Estado, em 03/10/2019, às 18:01, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I,
do Decreto nº 8.808/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador 9398897 e o código
CRC 8DF17B48.
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